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§ 13.
Evidenci dlužných tax vede děkanství, jež
také zahájí kroky nutné k vymáhání poshověných
a dosud nesplacených tax; splacené částky ply
nou do státní pokladny.
§ 19.
Kandidátu, který byl při některé přísné zkouš
ce reprobován, nemůže býti poshověrií povoleno.
F. Ustanovení přechodná.
§ 20.
Ustanovení tohoto nařízení vztahují se na
všechny přísné zkoušky a promoce konané po
1. lednu 1921.
§21. v
Kandidáti, připuštění ke přísné zkoušce před
1. lednem 1921, mohou vykonat! nebo dokončiti
tuto zkoušku za poplatky dosud stanovené.
§ 22.
Profesorský sbor může v případech zvlášt
ního zřetele hodných povoliti, aby kandidátům,
kteří započali svoje studia před studijním rokem
1920/21 a byli od kolejného zcela nebo z části
osvobozen5, byly taxy sníženy až na částky dosavad platné.
§23.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1921 a platí pro celé území Československé repu
bliky. Provede je ministr školství a národní
osvěty v dohodě s ministrem financí.
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Mičura v. r.
Fainor v. r.

Čís. 681.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 22. prosince 19^.0,
jímž stanoví se přirážky k poplatkům za cejcho
vání měr a vah a jiných měřicích přístrojů.
Na základě zákona ze dne 23. července 1871,
č. 16 ř. z. z reku 1872, jímž stanoven byi nový řád
o mírách a váhách, pak zákonného článku V.
z roku 1907 o řněrách, jich používání a dohledu na
ně, nařizuje se toto:
,c, i
y i.
Počínaje 1. lednem 1921 budou se vybírali za
cejchování měr a měřidel přirážky k cejchovním
poplatkům, stanoveným nařízením vlády repu
bliky Československé ze dne 22. listopadu 1919,
čís. 629 Sb. z. a n.. a sice tři sta procent za sudy,
padesát procent za plynoměry, vodoměry a
elektroměry a jedno sto procent za všechny
ostatní míry a měřidla.
§ 2.
Poplatky a přirážky za ověřování měr’a mě*
řid.el platné dosud na Slovetísku a v Podkarpat
ské Rusi podle uherských právních předpisů a
zvýšené již podle ustanovení § 3. odst. 2., vládního
nařízení ze dne 22. listopadu 1919, č. 629 Sb. z. a
n., o sto procent, zvyšují se nyní o dalších sto
procent; zvýšení toto netýká se však přirážek
za vyslání cejChovního úředníka při prvém a pe
riodickém ověřování mimo úřad.
§ 3.
Provésti toto nařízení, jehož účinnost počíná
1. lednem 1921, přísluší ministru veřejných prací.
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Dr. Popelka v. r.
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Průša v. r.
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Dr. Kovařík v. r.
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